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Издање за јули   2012.године 

 

1.7. Одржан  17. Падобрански куп 

 

Побједник 17.Петровданског 

падобранског купа, који је одржан на 

приједорском аеродрому „Урије“, је 

Петер Балта из Аеро клуба „Птуј“, а 

овај словеначки клуб екипни је 

побједник такмичења. Балта је, након 

серије од осам скокова те финалних 

скокова са 11 негативних бодова био 

бољи од другопласираног Мирољуба 

Јанићијевића члана АК „Наша крила“ из 

Параћина који је имао 15 негативних 

бодова и трећепласираног Дамира 

Сладетића ,члана Падобранског клуба 

„Цроатиа 1″ са 18 негативних бодова 

док је најбољи Приједорчанин Ненад 

Мартиновић био четврти са 22 

негативна бода. 

 

 
 

Екипни побједник купа је екипа АК 

„Птуј“ из Птуја са 84 негативна бода, 

док су друго и треће мјесто заузеле 

екипе ПК „Цроатиа 1″ са 93 и АК 

„Крила Кварнера“ из Ријеке са 103 

негативна бода. У категорији јуниора 

прво мјесто освојио је чешки 

падобранац Хајек Бонифац, члан екипе 

Црне Горе, друго мјесто Матевж 

Цестник из АК „Птуј“, док је треће 

мјесто освојио Стеван Милетић из АК 

„Наша крила“ из Параћина. 

У женској конкуренцији најбоља је била 

Ина Мухаремовић из АК „Крила 

Кварнера“ из Ријеке, која је била боља 

од другопласиране Светлане Симић 

чланице АК „Наша крила“ из Параћина 

и Јадранке Марковић, чланице ПК 

„Цроатиа 1″. У мастер конкуренцији 

најбољи је био Радослав Кораћ из екипе 

„Грифон ПТЈ МУП Србије“ испред 

Светлане Симић и Љубише Наумовића, 

обоје из екипе „Наша крила“ Параћин. 

 

 
 

У два дана на аеродрому „Урије“ 77 

падобранца из седам земаља извело је 

око 700 скокова циљ на електронску 

нулу, а скокови су се изводили по 

Правилнику ФАИ у класичној 

дисциплини скок на циљ са висине од 

1100 метара. Организатори 

овогодишњег купа, који је био у знаку 

обиљежавања 60 година од оснивања 

Аеро клуба „Приједор“ и 70 година 

формирања Прве партизанске авијације 

били су Ваздухопловни савез БиХ, 

Ваздухопловни савез РС и Аеро клуб 

„Приједор“, а покровитељи 

Министарство одбране БиХ, 

Министарство за породицу, омладину и 

спорт РС и општина Приједор. 

 

4.7.Обиљежена 70.годишњица Битке 

на Козари 

 

Предсједник Републике Српске 

Милорад Додик је говорећи на 

народном збору на Мраковици рекао  да 
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је Битка на Козари прије 70 година 

показала несаломивост народа овога 

краја у настојању да живи у слободи и 

да је Српска настала као закашњели 

одраз српског националног 

опредјељења из Другог свјетског рата. 

„Историјске чињенице говоре да су у 

партизанској Народноослободилачкој 

војсци највећи дио бораца су били 

Срби.  

 

 
 

Припадници других народа тек када су 

видјели како ће завршити Други 

свјетски рат и ушли су у партизански 

покрет када се знало ко ће побиједити“, 

рекао је Додик. Он је навео да то треба 

рећи због оних који сада покушавају 

фалсификовати историју и себи 

бесправно прибавити заслуге или 

опредјељења њихових предака из тог 

времена.  

 

 
 

Министар борачко–инвалидске заштите 

РС Петар Ђокић поручио је 

окупљенима  на Мраковици да је српски 

народ претрпио геноцид у Другом 

свјетском рату и да та чињеница никада 

не смије бити заборављена и увијек 

мора бити истицана. „Много је 

покушаја да се минимизирају и потисну 

у заборав жртве које су пале за слободу 

нашег народа и народа на просторима 

бивше Југославије. Треба истаћи 

чињеницу да је носилац 

народоноослободилачке борбе био 

српски народ и да је у тој борби највише 

страдао“, рекао је Ђокић.  

Он је нагласио да се народ Крајине и 

Козаре тада супротставио далеко јачем 

непријатељу у настојању да сачува 

слободу и право да живи у свом и на 

свом. „Козара је дубоко урезана у наша 

срца и та славна епопеја симболизује 

херојство, отпор и витештво овог 

народа, његову непотрошиву вољу да 

живи слободно и равноправно“, истакао 

је Ђокић.  

Предсједник СУБНОР-а Благоје Гајић 

поручио је да је Битка на Козари била 

морални испит сваког борца, чете, 

батаљона и читавог 

народноослободичаког покрета и тиме 

неисцрпно дјело снаге и поноса 

будућим поколењима.  

 

5.7. Начелник општине разговарао са 

замјеником британског амбасадора у 

БиХ 

 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић најоштрије је осудио иступе 

појединаца који у континуитету раде 

против Приједора и ремете позитивне 

односе у овом граду и који  настоје да 

руше све оно што је добро направљено 

у Приједору.Павић је након сусрета са 

замјеником британског амбасадора у 

БиХ Џо Ломас новинарима изјавио да 

су се поред економских тема и 

рјешавања проблема запошљавања у 

овом граду осврнули и на недавно 

одржану конференцију у Лондону гдје 

је између осталих прозвана и општина 

Приједор, али и индијско-британска 

компанија „ Митал“ 
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„Нисмо могли ,а да не не осврнемо на 

скорашњу конференцију у Лондону гдје 

су неки појединци који не живе и не 

зарађују у Приједору, отишли тамо  

држати скуп, покушавајући да 

заталасају европску  јавност и  

грађанима Велике Британије и 

радницима компаније „ Митал“   

испричали како се торањ посвећен 

Олимпијади у Лондону гради и можда 

дијеловима костију њихових суграђана“ 

казао је Павић. 

Он је додао да је Приједор  свјестан 

свих догађања која су овдје била и 

Приједор жали све жртве које су пале у 

Приједору. „Приједор не тјера никог да 

заборавља  жртве, али моли све да 

праштају  да би на праштању  градили 

нашу европску и сваку другу 

будућност“ казао је Павић.Он је додао 

да неким људима то није циљ и да већ 

неколико мјесеци траје интернетски рат 

групе невладиних организација и 

непријатеља Приједора да се Приједор 

назове геноцидном средином.„ Ми смо 

стално објашњавали да то не раде, а 

најбољу сатисфакцију смо добили 

пресудом суда у Хагу који је одбацио 

захтјев тужилаштва да се у Приједор 

догодио геноцид.То говори да смо у 

ових пар мјесеци изгубили узалуд 

,конфронтирајући се око нечега што 

није било умјесто да смо заједнички 

градили односе који могу бити на 

корист сваком  грађанину Приједора“ 

рекао је Павић.Он је додао да и даље 

тврди да у Приједору међунационални 

односи нису поремећени . 

 

Полугодишње пуњење буџета 75 

одсто 

 

У општинском Одјељењу за финансије 

потврђено је да је у првом полугодишту 

ове године  буџет  општине Приједор  

пуњен са 75 одсто од планираниих 

средстава. Начелник Одјељења за 

финансије Биљана Малбашић 

потврдила је да се стагнација у пуњењу 

општинске касе на почетку године 

наставила и да је из тих разлога пуњење 

далеко слабије него у истом периоду 

прошле године када је буџет пуњен за 

93,5 одсто од планираних средстава. 

„Опште  је познато  да се  главни узроци  

слабијег  пуњењ буџета  све веће 

опадање  броја  привредних субјеката,а  

због кашњења у достави рјешења  

пореским обвезницима  ,касни  са 

наплатом  пореза на имовину тако да  

смо ми  у првих шест мјесеци   били  у  

минусу око 300 000 КМ“ казала је 

Малбашићева. 

Она је додала да се тек  када се подијеле 

сва рјешења и изврше уплате,моћи 

оцијенити  колики ће  утицај нових 

законских прописа бити  на  уплату 

пореза на  некретнине . 

 Малбашићева  је  истакла и да су се  

због  слабијег  пуњења  општинског  

буџета прва на удару нашла  

инвестициона улагања . 

„То су   објективно  једине ставке  на 

којима  се уштеде  могу  направити  

будући да су   у  буџету и у плану 

буџета  сви остали трошкови сведени   у  

објективне границе“ казала је 

Малбашићева. 

Према њеним ријечима, општина за сада  

нема неплаћених обавеза  које углавном  

измирује ,посебно оне по приоритетима 

,међу којима су  кредитне обавезе, плате 

и социјална давања,али је и неизвјесно 

хоће ли бити ребаланса буџета. 

Овогодишњи буџет приједорске 

општине пројектован је у износу  од око  

34 милиона КМ. 
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19.7.Одборници СНСД-а напустили 

сједницу СО Приједор 

 

 

Одборници СНСД –а напустили су  

37.сједницу Скупштине општине 

Приједор, незадовољни, како су навели, 

тиме што се њихови приједлози у 

локалном парламенту не уважавају. 

 "Ево и данас смо сазнали да нити један 

амандман СНСД-а није уважен кад су у 

питању обнова и изградња локалних 

путева. Ми смо у коалицији са ДНС-ом 

већ годинама и посвећени смо свим 

грађанима, али је други коалициони 

партнер посвећен само својим 

члановима", рекао је предсједник Клуба 

одборника СНСД-а у СО Приједор 

Дражен Врховац. 

 Он је додао да одборницима СНСД-а 

није циљ опструисање рада парламента. 

 "Зато смо сачекали усвајање дневног 

реда и завршетак актуелног часа и онда 

смо напустили засједање", додао је 

Врховац и најавио да ће о детаљима 

јавност бити обавијештена на 

конференцији за новинаре. 

 Начелник општине Приједор Марко 

Павић изјавио је да је изненађен 

одлуком одборника СНСД у Скупштини 

општине  Приједор да напусте сједницу 

и да остаје при томе да је локални 

парламент у протекле четири године 

изузетно добро радио. 

 "Очигледно  је да је почела 

предизборна кампања. Једино не могу 

закључити је ли ово протест према 

своме руководству, јер је републичко 

руководство СНСД-а осудило одлуку 

посланика СДС-а, ПДП-а и ДП-а да 

напусте сједницу Народне скупштине 

Републике Српске", рекао је Павић 

новинарима. 

 Он је истакао да је руководство СНСД-

а том приликом нагласило да 

напуштање сједница није начин 

рјешавања ствари и да се тиме не 

доприноси бољитку РС. 

 У СО Приједор, која броји 31 

одборника, СНСД има седам мандата, 

СДС са четири ПДП са два, бошњачке 

странке са њих осам, док су се 

већинском ДНС-у, који има осам 

мандата, придружила и два бивша 

радикала који сада дјелују као 

независни одборници. 

 

8.7.Изложба Југослава Влаховића 

 

У Галерији `96 организована је  изложба  

цртежа и карикатура Југослава 

Влаховића под називом“Јер се црта све 

до смрта“.Дугогодишњи илустратор-

карикатуриста и уредник недељника 

НИН приједорској публици се 

представио са стотињак  цртежа, 

илустрација и карикатура насталих, 

како је рекао, у овом миленијуму. 

 
 

„Цртежи који су овдје  изложени 

настали су у последњих десетак година, 

а само неколико познатих од раније, а 

теме су из  циклуса „ Дрво“ које 

излажем само по галеријама, ту су 

радови из циклсуа „ Црне мачке“ , као и  

из најновије г циклуса на тему цвећа, те 

незаобилазне  неке карикатуре и цртежи 

који су објављени у НИН-у“  рекао је 

Влаховић новинарима. 

Директор Галерије `96 Тихомир 

Илијашевић је поздрављајући публику 

истакао да је изложба познатог 

илустратора организована у оквиру 

циклуса“ Врхунски  умјетници“. 

„Постоје двије врсте илустратора добри 

и врхунски. Добри су они чији рад не 

може да живи без текста, док су 

врхунски илустратори они који су 

уредно пратили и испратили написано и 

није им потребан текст да би њихово 
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дјело живјело. Један од врхунских и 

можда најбољи илустратор је Југослав 

Влаховић који враћа додстојанство 

илустрацији“ казао је Илијашевић. 

 

 

15.7. Ратко Дарда освојио бронзу на 

Свјетској математичкој олимпијади 

 

Гимназије "Свети Сава" из Приједора 

Ратко Дарда освојио је бронзану медаљу 

на 53. Међународној математичкој 

олимпијади  која је одржана  у Мар дел 

Плати у Аргентини. Такмичари БиХ су 

у конкуренцији 548 такмичара из 100 

земаља свијета остварили одличне 

резултате. И у екипном поретку Босна и 

Херцеговина је забиљежила напредак у 

односу на претходне године 

захваљујући добрим резултатима 

такмичара. Приједорчанин Ратко Дарда 

још једно бронзано одличје златног сјаја 

придодао је  читавом низу медаља које 

је током школовања  освојио , а само у 

овој школској години освојио прва 

мјеста на општинском и регионалном 

такмичењу, друго мјесто на Балканијади 

у Турској  и прво мјесто на 

математичкој БиХ олимпијади. Дарда  је  

треће мјесто освојио и на 

прошлогодишњој Свјетској 

математичкој олимпијади која је 

одржана у Холандији. 

Драда је недавно завршио своје 

средњошколско образовање као ученик 

генерације у приједорској Гимназији, а 

како је најављивао студије ће , 

навјероватније наставити у Словенији. 

Директор Гимназије "Свети Сава" 

Фатима Карарић изјавила је да се ова 

школа поноси чињеницом да је Ратко 

Дарда био њен ученик и поновила да је  

посебно задивљује чињеница да је све 

своје резултате остварио самосталним 

припремама и упорношћу. 

 

Пријем за породице са четворо и 

више дјеце 

 

Начелник општине Приједор примио је 

шест породица са четворо и више дјеце 

и уручио им новчану помоћ и пакете 

неопходних животних намирница. 

„На овај начин жељели смо да дамо 

мали допринос за бољи живот онима 

који увећавају популацију  нашег града 

и захвалити мајкама што су подариле 

младост нашем граду.Ми већ дуги низ 

годинама помажемо удружење 

родитеља са више дјеце `Рода`,а сада 

смо се опредијелили да дамо одређену 

помоћ најугроженијима, онако како је 

то њима најпотребније и са овом 

активношћу ћемо наставити и убудуће“ 

казао је Павић. 

Предсједник Удружења „ Рода“ Славко 

Ступар истакао је да у Приједору има 

387  породица са четворо и више дјеце 

које имају укупно 1678 дјеце. 

„Општина нас помаже већ пет година и 

данашњим гестом показана је јака воља  

и значајна брига за наше чланове, а 

посебно за нашу дјецу која су будућност 

овог града“ казао је Ступар. 

Двије од шест породица добиле су 

породични пакет и опрему за санитарне 

просторије,а остале новчану помоћ у 

износу од  300 КМ. 

 

Пројекција филма „ Први лет“ 

 

У приједорском биоскопу „ Козара“ 

премијерно је  приказан документарни 

филм „ Први лет“ аутора Недељка 

Лајшића.Како је сам аутор потврдио  

ријеч је филмској  документарној причи  

непосредних актера стварања Прве 

партизанске авијације прије 70 година, 

али и настанка и развоја Аеро клуба“ 

Приједор“ који обиљежава 60 година 

постојања и рада. 

„ Порука ове моје филмске приче је да 

ми треба да будемо поносни на своју 

историју, на прве партизанске пилоте 

Рдуија Чајавеца и Фрању Клуза, али и 

на све оне који су током протеклих 

деценија стварали авијацију и 

приједорски аеро-клуб“ рекао је 

Лајшић. 
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Он је додао да је снимање филма 

трајало три мјесеца и да је посебан 

утисак на њега оставио сусрет са 

свједоцима стварања те прве 

партизанске авијације Тодом Крагуљ  и 

Мирком Малбашићем, као и да је у 

филму користио секвенце из радо 

гледаних ратних филомова   из његовог 

дјетињства  „ Партизанска ескадрила“ и  

„Доктор Младен“. 

Он је потврдио да је снимање на 

подручју општина Козарска Дубица и 

Приједор трајало три мјесеца, као и да 

је покровитељ филма општина 

Приједор. 

 

 
 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић је истакао да  је општина 

препознала значај  припреме једног 

оваквог филма у данима када се слави 

70 година Козарске епопеје  и вриједних 

јубилеја Прве партизанске авијације и  

Аеро-клуба „ Приједор“ . 

 „Можда смо и мало помогли колико је 

вечерас био лијеп осјећај подсјетити се 

на све оно што је урадила Прва 

партизанска авијација, али и што данас 

ради овдашњи аеро-клуб.Овај филм 

овог младог аутора је драгоцјено  

свједочаство оног и овог доба за нас и 

будуће генерације Приједорчана“ казао 

је Павић. 

Иначе,  Недељко Лајшић је сниматељ 

,запослен у Информативно-техничком 

центру РТРС  којем овом није први 

документарни филм. Учесник је многих 

домаћих и међународних  фестивала 

документарног филма  те добитник 

значајних признања у Берлину, Москви, 

Риму. 

 

Завршена акција „ Уреди свој врт“ 

 

Свечаним пријемом за награђене 

завршена   је  једномјесечна акција под 

називом  „ Уреди свој врт „ коју је по 

једанаести пут организовала општина 

Приједор.На овогодишњи  конкурс у 

категоријама   најљепше уређено 

двориште,балкон школско двориште   те 

најљепше уређен простор око 

стамбених зграда пријавило се  29 

кандидата.                    

Начелник општине Приједор Марко 

Павић   је ,  уручујући дипломе и 

новчане награде, захвалио свим 

учесницима што су својим трудом 

допринијели да приједорска  дворишта 

и балкони  изгледају  лијепо и уредно.  

„Општина Приједор више од деценије  

подржава ову акцију,а  њени  резултати 

су  видљиви  јер је уређених дворишта и 

балкона, па и школских дворишта  све 

више  што и јесте циљ ове акције. Ови 

људи који су данас награђени су се 

потрудили да њихова животна средина 

изгледа лијепо и уредно и тако су 

допринијели љепшем изгледу града у 

цјелости“  рекао је  Павић.  

Породици  Бахре и  Зијада Мешиновића 

из Камичана припало   је , према 

мишљењу стручне комисије, прво 

мјесто у  категорији најљепше уређено 

двориште, док су друго и треће мјесто 

освојили Душко Топић из Приједора и 

Амира Јакуповић из Ћеле. 
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Признање  за најљепши балкон добила 

је  Даворка Бјелајац  из Тукова , док су 

друго и треће мјесто освојили балкони  

Раде  Јањетовић   и Славе Дошен из 

Приједора. 

Прва награда за најљепше школско 

двориште припала је  Основној  школи „ 

Бранко Ћопић“, друго је  припало ОШ „ 

Бранко Радичевић“ из Ћеле  док је треће 

мјесто   заузела ОШ  „ Вук Караџић “ из 

Омарске. 

 Награђенима у све три категорије 

припале су дипломе и  новчане  награде  

од  по 300 , 200 и 100 КМ. И ове године  

акција је  проведена и у категорији 

најљепше уређеног простора око 

стамбених зграда, те је  робна награда -

косилица припала заједници етажних 

власника  у улици Драге Лукића 50 у 

Љубији. 

 

Златне руке Поткозарја 

 

Шеста по реду Етно-туристичка 

манифестација „Златне руке 

Поткозарја“  на малом градском тргу 

окупила је 36 излагача. 13 удружења, 

пет радионица и 18 појединаца.Они су 

током  два дана  колико  је 

манифестација трајала  представили 

рукотворине, обичаје, традиционална 

јела, старе занате, одјевне предмете, 

знање, умијеће, етно дизајн, музичке 

инструменте, плес и игру народа 

Поткозарја. 

 

 
 

 
 

________________________________      
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